
Concursos Actualitzat el 25/03/2013

Daniel Cros actua al BarnaSants
Sortegem 5 entrades dobles acompanyades del seu darrer disc

Després de la seva gira per Mèxic, l'artista Danel Cros publica el setè àlbum, Aquello era entonces,
esto es ahora (Rosazul, 2013). El presentarà aquest pròxim 29 de març a la sala Luz de Gas dins el
festival BarnaSants. Hi vols anar?

En aquest nou àlbum l'artista hi encabeix onze noves cançons, de les quals és autor de la lletra i la
música, i on no només canta, sinó que hi toca el piano, la guitarra i el llaüt. Com és habitual en
discos anteriors, hi regna la riquesa estilística musical: la rumba, el pasdoble o ritmes cubans com
el txa-txa-txà el son donen suport a unes lletres en què la rima fresca i el sentit de l'humor es
combinen amb el sentit crític, l'optimisme i la sensibilitat.
Al disc ha tingut la col·laboració dels arranjadors Joan-Albert Amargós i Alfredo Reis, els músics
cubans Yoan Sánchez, Alfredo Reis i Abel Herrera "El gitano" i Angá "L'Indi", el guitarrista David
Torras del grup Ai Ai Ai, la cantant brasilera Yara Beilinson i el percussionista Roger Blavia.

Vols aconseguir un disc i una entrada per anar a escoltar Daniel Cros?
Amb motiu d'aquest concert de presentació al BarnaSants, Enderrock.cat sorteja 5 discos i 5
entrades dobles per anar a veure actuar Daniel Cros el proper 29 de març a Luz de Gas. Per
participar al sorteig has de respondre a la pregunta "Com es titula el primer disc que va publicar
Daniel Cros?". Envia un correu electrònic a concurs@enderrock.cat amb el teu nom, cognoms,
telèfon i adreça postal, i la resposta, i entraràs en el sorteig d'aquest regal. Els guanyadors hauran
de recollir el disc i les entrades dobles el mateix dia del concert.
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